
SeminariumSeminarium

Styria – zielone serce Austrii

Region sadów, winnic i produktów regionalnych 

podsumowanie wizyty studyjnej przedstawicieli podsumowanie wizyty studyjnej przedstawicieli 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego                      

w ramach projektu „P4G Partnerstwo na dobre” 
dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Wrocław, dnia 23 października 2009 r.



Region Styrii Region Styrii –– informacje ogólneinformacje ogólne

• Styria leży w południowo-wschodniej Austrii

• jest drugim, co do wielkości krajem związkowym 

(po Dolnej Austrii)

• zajmuje 16 392 km2

• dzieli granicę ze Słowenią



Porozumienie o współpracy Porozumienie o współpracy 

Porozumienie o współpracy 
pomiędzy Krajem Związkowym Styria                                
a Województwem Dolnośląskim zostało 

podpisane w Grazu podpisane w Grazu 
dnia 4 kwietnia 2005 roku



Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
rozpoczął z dniem 1 maja 2008 roku 

Współpraca w ramach projektu Współpraca w ramach projektu 

„P4G Partnerstwo na dobre”„P4G Partnerstwo na dobre”

rozpoczął z dniem 1 maja 2008 roku 

realizację projektu 
pn. „P4G  Partnerstwo na dobre” 



Wizyta studyjna w ramach projektu Wizyta studyjna w ramach projektu 

„P4G Partnerstwo na dobre”„P4G Partnerstwo na dobre”

• W dniach 26 – 30 kwietnia 2009 r. odbyła się wizyta 
studyjna przedstawicieli Województwa 
Dolnośląskiego w Graz (region Styrii w Austrii)

• Instytucją zapraszającą był Krajowy Rząd Styrii, • Instytucją zapraszającą był Krajowy Rząd Styrii, 
Wydział ds. Współpracy z Europą i Zagranicą 
(Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
Fachabteilung Europa und Außenbeziehungen).

• Celem wizyty w studyjnej w regionie Styrii była 
wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich, rolnictwa, agroturystyki



Udział w wizycie studyjnej w regionie Styrii 
pozwolił na bliższe poznanie regionu,                 

który jest partnerem w projekcie                         
„P4G Partnerstwo na dobre”, co z pewnością 

Wizyta studyjna w ramach projektu Wizyta studyjna w ramach projektu 

„P4G Partnerstwo na dobre”„P4G Partnerstwo na dobre”

„P4G Partnerstwo na dobre”, co z pewnością 
przyczyni się do lepszej komunikacji pomiędzy 

Dolnym Śląskiem a Styrią i daje możliwość 
wykorzystania doświadczeń i rozwiązań 
stosowanych w Styrii przy działaniach 
podejmowanych w naszym regionie



Wizyta studyjna w ramach projektu Wizyta studyjna w ramach projektu 

„P4G Partnerstwo na dobre”„P4G Partnerstwo na dobre”



Dane o projekcie „P4G Partnerstwo na dobre”Dane o projekcie „P4G Partnerstwo na dobre”

Budżet: 

• wartość projektu – 555 612 euro
• dofinansowanie – 472 270 euro

Czas trwania projektu:

• maj 2008 - grudzień 2010
• 32 miesiące

Regiony partnerskie:

• Alzacja (Francja), Emilia Romania (Włochy), Kirowograd
(Ukraina), Kraj Basków (Hiszpania), Styria (Austria), West 
Midlands (Wielka Brytania)



Cel ogólny

Zwiększenie efektywności zarządzania polityką 
regionalną i promowanie rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego

Cel szczegółowyCel szczegółowy

Poprawa komunikacji i jakości współpracy 

międzynarodowej

poprzez:

- rozwój zawodowy kadry pracowniczej

- współpraca z regionami partnerskimi

- promocja regionu



1. Zapewnienie rozwoju zawodowego urzędników poprzez kursy 
językowe i inne profesjonalne formy dokształcania

2. Stworzenie platformy internetowej wraz z bazą poszukiwania 
partnerów do realizacji projektów partnerskich

3. Dzielenie się wiedzą poprzez organizację konferencji, 

Działania w ramach projektu:Działania w ramach projektu:

3. Dzielenie się wiedzą poprzez organizację konferencji, 
seminariów, spotkań grup roboczych, szkoły letniej, wizyt 
studyjnych

4. Promocja regionu Dolnego Śląska poprzez m.in. udział                     
w targach międzynarodowych

5. Zarządzanie i promocja projektu



Zachęcamy do umieszczania wpisów Zachęcamy do umieszczania wpisów 

w bazie partnerstwa w bazie partnerstwa 

• Strona internetowa p4g-project.eu

• Baza partnerstwa – wersja polska i angielska

• Baza projektów• Baza projektów

• Logowanie się do systemu

• Dodawania własnych projektów





Baza partnerstwaBaza partnerstwa

• Baza Partnerstwa jest narzędziem, które ma                       
za zadanie ułatwić potencjalnym Beneficjentom 
znalezienie wymaganych partnerów do planowanych 
projektów międzynarodowych. Mamy nadzieję,                   
że będzie dobrym początkiem ściślejszej                               
i efektywniejszej współpracy międzynarodoweji efektywniejszej współpracy międzynarodowej

Jedną z najważniejszych korzyści bazy partnerstwa 
będzie nawiązanie długofalowych i trwałych 
partnerstw pomiędzy instytucjami publicznymi, 
prywatnymi zainteresowanymi uczestnictwem                     
w ramach różnych programów





Dziękuję za uwagę

p. Teresa Lis – Pieńkowskap. Teresa Lis – Pieńkowska

Dyrektor 

Wydziału Współpracy z Zagranicą 

i Regionami Europejskimi


